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De beste makelaar op Facebook volgens “Likealyzer”.
30-04-2014, Roosendaal - De Facebook pagina van Ludo van der Eijken Makelaardij uit Roosendaal blijkt
de beste van Nederland in zijn categorie volgens een analyse van Likealyzer. Er zijn verschillende tools op
de markt waarmee bedrijven hun prestaties op social media kunnen meten. Één van deze tools is
“Likealyzer”, met deze tool kunnen de prestaties van de Facebook pagina gemeten worden en kun je direct
overzichtelijk zien welke verbeterpunten er zijn. De tool kijkt direct in welke categorie je actief bent en
vergelijkt jouw pagina met die van de concurrentie op dit gebied. Ludo van der Eijken Makelaardij uit
Roosendaal komt positief uit de scan, hij is op Facebook namelijk de beste makelaar van Nederland.
Onduidelijke strategie
Veel bedrijven worstelen nog met hun Facebook strategie en weten deze niet altijd goed te
implementeren. Zo blijkt ook uit een artikel dat onlangs op Marketingfacts (een gerenomeerd blog over
online marketing) verscheen. In het artikel blijkt dat er genoeg uit Facebook te halen is, indien het op de
juiste manier wordt ingezet. Likealyzer heeft op deze behoefte ingespeelt en een tool ontwikkeld waarmee
bedrijven binnen een minuut een hele scan kunnen maken van hun Facebook pagina. Uit deze scan komt
een rapportage waarin te zien is welke verbeterpunten er zijn en wat de prestaties van jouw pagina zijn
als deze vergeleken wordt met de concurrentie.
Samenwerking
Ludo van der Eijken is natuurlijk erg blij dat zijn Facebook pagina zo goed scoort en bedankt dan ook
iedereen voor de positieve reacties die hij op het artikel krijgt. Het goede bereik dat Ludo met zijn
Facebook pagina haalt heeft hij naar eigen zeggen o.a. te danken aan de intensieve en creatieve publicaties
en de goede samenwerking met Your Business Online. Dit full service social media bureau helpt de
makelaar bij het instellen en optimaliseren van de advertentiecampagnes op Facebook waarmee wekelijks
30.000 tot 50.000 unieke personen worden bereikt in de regio van Roosendaal.
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